
 

Informačný e-newsletter Technickej univerzity vo Zvolene                                                             
                                                                                                          December 2015 

Prehľad najdôležitejších udalostí na pôde Technickej univerzity vo Zvolene 
 
Predseda vlády SR pozval na rokovanie prezidenta SRK 
Vo štvrtok 10. decembra sa v priestoroch Úradu vlády SR v Bratislave uskutočnilo 
stretnutie k aktuálnym otázkam vysokého školstva, ktoré viedol predseda vlády SR 
Robert Fico spoločne s predsedom NR SR Petrom Pellegrinim. Pozvanie na rokovanie 
prijal prezident Slovenskej rektorskej konferencie (SRK) a rektor Technickej univerzity 
vo Zvolene Rudolf Kropil. Na rokovaní boli prítomní aj viceprezident SRK a rektor 
Univerzity Komenského v Bratislave Karol Mičieta, viceprezident SRK a rektor Trnavskej 
univerzity Marek Šmid a predsedníčka Študentskej rady vysokých škôl Jana Šmelková. 
Na stretnutí bolo dohodnutých niekoľko významných záverov.  
http://www.tuzvo.sk/sk/aktuality/aktualne_spravy_novinky/predseda-vlady-sr-pozval-rokovanie-prezidenta-srk.html  

 
Rokovalo Kolégium rektora 
Dňa 17. decembra zasadalo Kolégium rektora TU vo Zvolene. Na svojom zasadnutí       
sa venovalo plneniu rozpočtu TU do konca roka 2015. Rektor TU vo Zvolen prof. Ing. 
Rudolf Kropil, CSc. vyjadril spokojnosť s hospodárením. „Verím, že sa aj vďaka tomu, 
ako hospodárime, zmodernizujeme.“ povedal počas rokovania. Hovorilo sa aj o meto-
dike rozdelenia dotácie a tvorby rozpočtu TU na rok 2016, v ktorej sú zmeny 
minimálneho charakteru. Prorektorka prof. RNDr. Danica Kačíková, PhD. informovala 
kolégium o plnení Dlhodobého zámeru TU na roky 2011 – 2016. Dlhodobý zámer 
univerzity sa v roku 2016 končí a možno konštatovať, že väčšina úloh bola splnená. 
Rozvoj univerzity sa uplatňoval riešením projektov, zlepšila sa štruktúra a pracovné 

podmienky a zvyšoval sa aj počet a kvalita mediálnych výstupov. V ďalšom bode rokovania kvestor doc. Ing. Josef Drábek, CSc. 
predstavil plán modernizácie a rekonštrukcie materiálno-technickej základne TU na rok 2016. V pláne modernizácie je aj vznik 
relax zóny, výmena okien a zateplenie obvodového plášťa na študentskom domove Bariny, výstavba učební v budove HVEP, 
univerzitný vedecký park ENVIROTECH či výstavba serverovne. V diskusii dekan Lesníckej fakulty prof. Dr. Ing. Viliam Pichler 
vyzdvihol dobrú prioritizáciu v období zápasu o študentov.  

 
73. zasadnutie Slovenskej rektorskej konferencie 
Slovenská rektorská konferencia sa zišla na svojom 73. zasadnutí dňa 3. decembra     
pod vedením jej prezidenta prof. Ing. Rudolfa Kropila, CSc. na Vysokej škole ekonómie         
a manažmentu verejnej správy v Bratislave. Hlavným bodom rokovania bolo financo-
vanie vysokých škôl zo štátneho rozpočtu v roku 2016, v rámci ktorého boli 
prerokované pripomienky vysokých škôl k návrhu metodiky dotácií zo ŠR verejným 
vysokým školám na rok 2016 a k návrhu rozpisu dotácií zo ŠR na rok 2016. Slovenská 
rektorská konferencia, ktorá je jednou z troch reprezentácií vysokých škôl, zásadne 
odmietla návrh pridelených finančných prostriedkov pre verejné vysoké školy na rok 
2016. Rektori a rektorky slovenských vysokých škôl a univerzít sa domnievajú, že tento 

návrh je pod hranicou trvalej udržateľnosti chodu verejných vysokých škôl a nevytvára podmienky ani pre ich základný rozvoj. 
Zároveň nepostačuje na bazálnu udržateľnosť vybudovanej vedeckovýskumnej infraštruktúry a ohrozuje konkurencieschopnosť 
Slovenska. Preto SRK navrhuje, aby sa prostriedky pre verejné vysoké školy medziročne zvyšovali – a to minimálne o 5 % zo štát-
neho rozpočtu a osobitne na zabezpečenie udržateľnosti vedeckovýskumnej infraštruktúry. SRK na záver prijala uznesenia, ktoré 
budú predložené Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR. 
http://www.tuzvo.sk/sk/aktuality/aktualne_spravy_novinky/73-zasadnutie-slovenskej-rektorskej-konferencie.html  
 
Spoločné vyhlásenie Českej konferencie rektorov a Slovenskej rektorskej konferencie 
V dňoch 3. – 4. decembra sa v Bratislave konalo spoločné zasadnutie Českej 
konferencie rektorov a Slovenskej rektorskej konferencie. Personálne a inštitucionálne 
väzby medzi vysokými školami a univerzitami v Českej republike a na Slovensku, ich 
zamestnancami a študentmi sú dlhodobo na nadštandardnej úrovni. Na základe 
spoločnej histórie a dlhoročnej tradície združenia rektorov vysokých škôl a univerzít v 
oboch krajinách pravidelne organizujú spoločné zasadnutia na najvyššej akademickej 
úrovni. Rokovania rektorov a rektoriek sú dôležité nielen pre upevnenie existujúcich 
kontaktov a spolupráce, ale aj pre nadviazanie nových partnerstiev, výmenu informácií 
a podnetov.  Česká konferencia rektorov pod vedením jej predsedu prof. MUDr. Tomáša Zimu, DrSc., MBA, rektora Univerzity 
Karlovej v Prahe a Slovenská rektorská konferencia pod vedením jej prezidenta prof. Ing. Rudolfa Kropila, CSc., rektora TU vo 

http://www.tuzvo.sk/sk/aktuality/aktualne_spravy_novinky/predseda-vlady-sr-pozval-rokovanie-prezidenta-srk.html
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Zvolene prijali spoločné vyhlásenie.  http://www.tuzvo.sk/sk/aktuality/aktualne_spravy_novinky/spolocne-zasadnutie-ckr-
srk.html  
 
Voľba dekana Lesníckej fakulty  
Vo štvrtok 3. decembra sa uskutočnilo predstavenie kandidáta na funkciu dekana Lesníckej fakulty TUZVO. Kandidatúru prijal 
súčasný dekan Lesníckej fakulty prof. Dr. Ing. Viliam Pichler. Vo svojej prezentácii predstavil zámery fakulty na ďalšie obdobie. 
Priznal, že v niektorých oblastiach má fakulta rezervy. V diskusii sa hovorilo nielen o hodnotení ARRA, podľa ktorého je Lesnícka 
fakulta naďalej lídrom poľnohospodárskych fakúlt, ale aj o organizačných zmenách. Akademický senát Lesníckej fakulty v tajnom 
hlasovaní zvolil profesora Pichlera väčšinou hlasov. V utorok 8. decembra mu predsedníčka volebnej komisie AS LF odovzdala 
menovací dekrét.  
 
Lesnícka fakulta TU vo Zvolene naďalej lídrom pôdohospodárskych fakúlt v rankingu ARRA 
Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA) hodnotila za rok 2014 celkovo 112 fakúlt, z ktorých 104 bolo verejných     
a 8 fakúlt súkromných vysokých škôl. Fakulty boli hodnotené spolu v jedenástich kategóriách. Štyri fakulty Technickej univerzity 
vo Zvolene (TUZVO) boli hodnotené v troch kategóriách – poľnohospodárske, technické a prírodné vedy. V hodnotení ARRA za 
rok 2014 si TU vo Zvolene udržala už po tretí rok za sebou prvú priečku v kategórii poľnohospodárskych vied (AGRO), ktorú 
obsadila Lesnícka fakulta TUZVO. Svoje prvenstvo potvrdila a svoj náskok ešte zvýšila najmä vďaka publikačnému a citačnému 
zlepšeniu, a tiež grantovej úspešnosti. http://www.tuzvo.sk/files/aktuality/2015/hodnotenie-arra_2015.pdf  
 
Odhalenie pamätníka prof. Lukáčovi 
V pondelok 7. decembra si Lesnícka fakulta odhalením pamätníka pripomenula            
10. výročie úmrtia prof. Ing. Tibora Lukáča, PhD. (1945 – 2005), ktorý svoj život zasvätil 
vedeckovýskumnej a pedagogickej činnosti, so zameraním na techniku a ťažbovo-
dopravné technológie v lesníctve. Za účasti najbližšej rodiny, dekana Lesníckej fakulty 
prof. Dr. Ing. Viliama Pichlera, pracovníkov Katedry lesnej ťažby, logistiky a meliorácií 
a Vysokoškolského lesníckeho podniku bol prof. Lukáčovi odhalený pamätník v lokalite 
Poruba. http://www.tuzvo.sk/sk/aktuality/aktualne_spravy_novinky/odhalenie-
pamatnka-prof-lukacovi.html  
 
Vedenie TU odmenilo úspešných športovcov  
Vedenie TU vo Zvolene schválilo športové motivačné štipendium pre študentov TU, ktorí svojimi výkonmi a výsledkami šírili 
dobré meno našej univerzity nielen na Slovensku, ale aj v Európe. Štipendiá získali títo študenti: Bc. Et Bc. Jana Martinská, 
študentka Fakulty ekológie a environmentalistiky za výsledky v atletike a behoch na dlhé vzdialenosti; Lucia Čubaňová, 
študentka Fakulty ekológie a environmentalistiky za výsledky v športovej chôdzi; Bc. Andrea Hôrčiková, študentka Drevárskej 
fakulty a reprezentantka SR v biatlone; Juraj Koreň, študent Drevárskej fakulty a reprezentant SR v paraglidingu; Mária 
Osvaldová, študentka Drevárskej fakulty, Paulína Sásiková, študentka Fakulty ekológie a environmentalistiky a Karolína 
Seidlová, študentka Drevárskej Fakulty, za volejbal – TJ Slávia TU vo Zvolene – extraliga žien.  
http://www.tuzvo.sk/sk/aktuality/aktualne_spravy_novinky/uspesni-sportovci.html  
 
Cena pre Arborétum Borová hora v súťaži Samospráva a Slovensko bez bariér 2014 – 2015 
Projekt Chodníky pre telesne postihnutých ľudí na vozíku v krajinách V4 zameraný na bezbariérové sprístupňovanie turistických 
chodníkov, ktorého autorkou je Ing. Mariana Jakubisová, PhD. z Arboréta Borová hora Technickej univerzity vo Zvolene, získal 
ocenenie pridelené Asociáciou organizácií zdravotne postihnutých občanov v SR, Úniou miest Slovenska, Občianskym združením 
Gemma´93 a porotou nezávislých odborníkov v súťaži Samospráva a Slovensko bez bariér 2014 – 2015. V priestoroch Zrkadlovej 
sály Primaciálneho paláca v Bratislave, pri príležitosti Svetového dňa zdravotne postihnutých, primátorka mesta Zvolen spolu 
s autorkou projektu prevzali 7. decembra z rúk predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Petra Pellegriniho ocenenie          
VIII. etapy súťaže, ktorá sa konala pod záštitou najvyšších ústavných činiteľov a za účasti ďalších významných osobností, členov 
diplomatického zboru a zástupcov charitatívnych organizácií a organizácií zdravotne postihnutých. Slovensko bez bariér je 
projekt, ktorý vznikol v roku 1999 s cieľom aktivizovať celú spoločnosť, ale najmä mestské a obecné samosprávy k zlepšeniu 
životných podmienok a k integrácii zdravotne postihnutých občanov i ďalších marginalizovaných skupín. Záštitu nad projektom 
prevzali J. E. Andrej Kiska, prezident Slovenskej republiky, Peter Pellegrini, predseda Národnej rady Slovenskej republiky               
a Digitálny líder SR, Ján Figeľ, podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky a ďalší.  
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